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سرمقاله

اخبار

«ابتکار» از حملههای تندروهای جریان اصولگرایی نسبت به برادران الریجانی گزارش میدهد

ونزوئال؛ ماجرای تکراری جهان سوم
ادامه از صفحه یک
در این میان ناگهان فردی ناشناخته به نام
خوان گوآیدو که ریاست مجمع ملی یا همان
پارلمان ونزوئال را برعهده دارد ،با بهدستگرفتن
رهبری مخالفان بر اساس اصل  233قانون
اساسی ،رئیسجمهوری را از کار برکنار و تا
برگزاری انتخابات جدید ،خود را رئیسجمهوری
خودخوانده و موقت نامید .بالفاصله این حرکت
گوآیدو با استقبال کشورهای غربی به خصوص
آمریکا ،سبب شد تا شکاف سیاسی آنچنان در
کاراکاس تقویت شود که تقریبا ًهمه روزه اخباری
از حوادث و تحوالت آن مانند بستهشدن مرزها،
قطع ارتباط همسایگان ،تهدیدهای مکرر آمریکا،
ضرباالجل اروپاییها ،مخالفت روسیه و چین با
کودتا علیه مادورو و نیز قطعی گسترده برق به
تیتر اصلی رسانهها بدل شود.
با این همه سوال مهم ،صرفنظر از عروسک
دستنشاندهبودن گوآیدو ،کودتای آمریکایی،
ناکارآمدی و قبض قدرت توسط مادورو در این
است که چرا ونزوئال اکنون در اینجا ایستاده و
عاقبت این کشور به کجا خواهد رسید؟ اینکه
مادورو چگونه به اینجا رسید ،با همه فشارها و
هجمههای خارجی به خصوص از طرف آمریکا
و اروپا در یک موضوع میتواند خالصه شود:
چرخه معیوب ناکارآمدی حاصل از دستگاه
سیاسی و نظام اقتصادی غیرکثرتگرا .فرمولی که
دارون عجماوغلو در کتاب چرا ملتها شکست
میخورند به مثابه سرنوشت اکثر ملتهای ناکام
به وضوح آن را توضیح داده است.
از سوی دیگر ،اگر وضعیت کنونی ونزوئال
را ناشی از علت دخالتها و فشارهای خارجی
بدانیم ،قطعا ً پایههای تحلیل خود را در جایی
سست بنا کردهایم؛ چرا که بررسی میدانی
نشان میدهد؛ اوال ً سیاست برخالف اقتصاد که
از دادههای مشخص نتیجه مشخص میگیرد،
علم ناممکنهاست و زمانی که ناممکن توسط
سیاستمداری ممکن گشت ،آن زمان است
که میتوان نام او را سیاستورز گذاشت،
درغیراینصورت در بهترین حالت کارگزاری بیش
نخواهد بود .پس اگر وضعیت کنونی ونزوئال را
ت داخلی جستجو کرده و مداخالت
ناشی از عل ِ
خارجی را معلول آن بدانیم ،میتوان گفت که
دولت بحرانزده مادورو ،عالوه بر اینکه میتواند
در مقابل آمریکا همچنان مقاومت کند ،نمیتواند
چندان به حمایت روسیه نیز امیدوار باشد.
برخی از مقامات روسیه بارها گفتهاند که زمان
به نفع مادورو رقم نمیخورد .در واقع روسها
نگران سرمایهگذاریهایشان در صنعت نفت،
فروش تسلیحات و وامهای اعطاشده به مادوور
هستند و در این میان به سبب موانع ژئوپلتیک
آنچنان قدرت مانور استراتژیک ندارند .در نتیجه
وزنکشی سیاسی میان آمریکا و روسیه در زمین
ونزوئال به مانند خاورمیانه میتواند ابتکار عمل را
از دست نیروهای داخلی خارج کرده و بنا بر یک
اصل قدیمی در سیاست خارجی که نه دوست
دائم وجود دارد و نه دشمن دائم ،بلکه تنها منافع
دائمی است که حرف اول را میزند ،ممکن است
هر لحظه دولت مادورو یا خوان گوآیدو در این
میان وجهالمصالحه بازی قدرتبینالمللی قرار
بگیرند .کما اینکه اکنون گمانهزنیهایی نیز مبنی
بر مذاکرات مادورو با دیپلماتهای آمریکایی و نیز
گفتوگوهای مخفیانه روسیه با مخالفان مطرح
میشود.
البته در این میان مادورو هنوز به آخر خط
نرسیده ،زیرا همچنان دو راه پیش روی خود
دارد؛ راه اول مقاومت است که در صورت
سرنگون شدنش ،باید فاتحه انقالب بولیواری را
نیز خواند ،اما راه دوم اینکه انتخابات زودهنگام
برگزار کند هرچند به احتمال زیاد در این انتخابات
شکست خواهد خورد ،اما حداقل حزب و جریان
طرفدارش میتوانند در صحنه پارلمان باقی مانده
و چشم به راه فرصتهای بعدی در آینده باشند.
در اینجاست که با تحلیل وضعیت فعلی میتوان
گفت :چنین شیوه رهبری ،یعنی پیشبینی
نکردن گام بعدی در جنگ ،به همان اندازه
زیانبخش خواهد بود که در سیاست به مانند
سمی مهلک عمل میکند.

سیاستروز
با حکم رهبر انقالب اسالمی

عبور اصولگرایان از الریجانیها؟

علی الریجانی حدود دوازده سال است ریاست
مجلس را بر عهده دارد .او برای ریاست مجلس همه
کار کرده است .از البی گسترده با جبهه پایداری
برای رقابت با عارف تا حمایت همهجانبه از درگیری
نماینده سراوان ،برای حفظ شأن و جایگاه خود در
کرسی ریاست .درواقع میتوان گفت از بین برادران
الریجانی ،علی الریجانی از گزینههای احتمالی برای
ریاست جمهوری  1400به شمار میرود.
اما این روزها جریان اصولگرایی به نظر میرسد
حمایت تمام و کمال خود را از برادران الریجانی
دریغ میکنند .نمونه آن واکنش اصولگرایان نسبت
به فضاسازیهایی است که علیه برادران الریجانی
بهخصوص علی الریجانی در این چند سال رخ
داده است .تا به امروز درصورتیکه علیه اصولگرایی
سخنی مطرح میشد ،حامیان این طیف سیاسی با
شدت و حدت درخصوص آن موضع میگرفتند و
از تریبونهای فراوانی که تحت اختیار دارند ،بهره
میبردند ،اما برای نمون ه در مورد مسائلی که طی این
سالها محمود احمدینژاد در رابطه با الریجانیها
بهخصوص علی الریجانی مطرح کرده ،ما شاهد هیچ
واکنشی از طرف اصولگرایان نبودیم .به نظر میرسد
حامیان این طیف از حذف سیاسی علی الریجانی
نهتنها نگران نیستن د بلکه استقبال هم میکنند.
رودرروییهای مکرر برخی از جریانها و افراد
منتسب به جریان اصولگرایی علی الریجانی فقط
به اینها ختم نمیشود .درواقع مخالفتها با علی
الریجانی در جریان مراسم  ۲۲بهمن سال  ۹۱قم
به اوج خود رسیده بود و تا همین امروز کم و بیش
ادامه یافته است و میتوان گفت اینها مانعی جدی
بر سر افزایش سطح همکاریهای دو طرف است.
بارها شاهد هجمههای دلواپسان علیه علی الریجانی،
رئیس مجلس بودهایم .در  22بهمن سال  91در شهر
قم از او با پرتاب م ُهر نماز ،کفش و شعارهای تند
استقبال شد.
در ادامه همین مخالفتها و برخوردهای تند برخی
از جریانهای اصولگرایی در بهمنماه امسال نیز
اتفاقی مشابهه قم رخ داد .قرار بود علی الریجانی در
مقام رئیس مجلس در مراسم  22بهمن در شهر کرج،
سخنران مراسم باشد اما با موضعگیری تندروها و
دلواپسان کرج که با حمایتهای امام جمعه این شهر
هم همراه شد ،الریجانی تصمیم گرفت از سخنرانی
صرفنظر کند .شاید بتوان گفت که الریجانی نگران
تکرار اتفاقات سال  91بوده است.
چرا چنین برخوردی از سوی برخی از افراد تندرو
جریان اصولگرا در مواجهه با الریجانیها صورت
میگیرد .چه شکافی بین آنها به وجود آمده است؟
آیا آنها نسبت به جریان اصولگرا تغییر موضع و یا
روندی داشتهاند؟ سیدرضا اکرمی ،عضو جامعه
روحانیت مبارز در این رابطه به «ابتکار» گفت :نه،
اصال چنین موضوعی مبنی بر حذف و یا طرد افرادی
از سوی جریان اصولگرایی مطرح نبوده و نیست .اگر
انتقادی به قوه مقننه و یا ریاست مجلس وارد است
در راستای اصالح است نه تخریب.
اختالفنظر وجود دارد اما تخریب نه
و با بیان اینکه اختالفنظر در برخی مسائل وجود
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ی از چهرههای قدرتمند در صحنه سیاسی کشور محسوب میشوند .در این میان علی الریجانی ،رئیس مجلس یکی از قدرتمندترین
برادران الریجان 
ی بهخصوص در میان جریان اصولگرا دارد .این نفوذ به قدری زیاد بود که سال  ۸۳و وقتی احمدینژاد،
چهرههای البیکننده ایران است و نفوذ باالی 
والیتی ،حداد عادل ،قالیباف و توکلی بنای ریاست جمهوری داشتند ،نام الریجانی از جلسات اصولگرایان بیرون آمد .اما مخالفان دولت بعد از انتخابات
هیئت رئیسه مجلس ،علی الریجانی را مدیون خود خوانده و خواستار تغییر رویکرد سیاسی او شدهاند.

اگر به یک قوه
وارد است به
قصد اصالح
بوده .اینکه این
انتقادات را به
این صورت تعبیر
کنیم که جریان
اصولگرایی از
برادران الریجانی
عبور کردهاند
کامال نادرست
است
دارد ،تصریح کرد :ما باید سه مطلب را بپذیریم .اوال
اختالف نظر بین همه کارشناسان و همه مسئوالن
وجود دارد و این اختالف نظر در مورد همه مسائل
اعم از سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی مطرح است.
این یک امر کامال طبیعی است .ثانیا؛ باتوجه به اینکه
ما در کشوری زندگی میکنیم که دارای دموکراسی
باالیی است و چنین انتقاداتی کامال طبیعی است،
جریان اصولگرایی در بعضی موارد با برخی نهادها و
اشخاص اختالفنظر دارد و انتقادات سازنده خود را
مطرح میکند .باید توجه داشته باشیم که اختالفنظر
با تخریب اشتباه گرفته نشود.
وی همچنین با اشاره به لغو سخنرانی بهمنماه
امسال علی الریجانی در کرج گفت :این یک امر
طبیعی است .اختالفنظر وجود دارد .حاال در بین این
منتقدان برخی افراد تندرو هم وجود دارند که چنین
رفتاری نسبت به مسئوالن صورت میگیرد.
انتقاد بیشتر به نهاد است نه شخص خاصی
کمالالدین سجادی ،سخنگوی جبهه پیروان
خط امام و رهبری نیز در همین رابطه به «ابتکار»
گفت :همیشه انتقاد به برخی نهادها درخصوص
عملکردشان مطرح است اما نباید انتقاد به یک نهاد
را به نام یک شخص تلقی کرد .باید این را مورد توجه
قرار دارد که انتقادات بیشتر در راستای اصالح آن نهاد
و مجموعه است ،نه اینکه به معنی طرد و یا تغییر

موضع نسبت به یک فرد که در راس امور آن نهاد
قرار دارد ،باشد.
وی با اشاره به انتقاداتی که اخیرا از سوی برخی
از افراد نسبت به عملکرد قوه قضائیه مطرح شده،
خاطرنشان کرد :باید توجه داشته باشیم که انتقادات
منصفانه باشد به هر حال در هر کشوری مشکالت
وجود دارد .منتقدان باید هم عملکردهای خوب را
ببینند و هم اشکاالت را ،بعد در کنار انتقاد ،پیشنهاد
نیز داده شود .در قوه قضائیه در گذشته کارهای
خوبی هم انجام شده است .اینکه به اعمال بسیاری
از متخلفان در رابطه با اختالسها ،سوءاستفادهها و
ایجاد اخالل در سیستم اقتصادی کشور رسیدگی شد،
از عملکردهای بسیار مثبت قوه قضائیه بود .اینجا باید
عملکردهای مثبت تشویق شود .انتقاد و اعتراض باید
به قصد اصالح باشد ،نه تخریب .اگر قصد تخریب
یک شخص و قوه باشد در چنین شرایطی که کشور
از طرف دشمنان خارجی تحت فشار است به اداره
هرچه بهتر کشور لطمه میزند.
ی با بیان اینکه بارها از سوی جریان اصولگرا
سجاد 
عملکرد قوه قضائیه تایید شده و مورد استقبال صورت
گرفته است ،گفت :به عقیده من اگر انتقادی به
یک قوه وارد است به قصد اصالح است .اینکه این
انتقادات را به این صورت تعبیر کنیم که جریان
اصولگرایی از برادران الریجانی عبور کردهاند کامال

نادرست است.
وی در ادامه افزود :اگر انتقادی به قوه مقننه مطرح
است ،درواقع این انتقاد مربوط به کل مجموعه یعنی
نمایندگان و هیئترئیسه است ،نه اینکه فقط عملکرد
رئیس قوه زیر سوال برود.
ی گفت:
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبر 
جریان اصولگرایی یک طیف گسترده است .من
سخنگوی کل جریان اصولگرایی نیستم اما از طرف
مجموعهای که من در آن فعالیت دارم میتوانم بگویم
که ما تا بهحال جانب اعتدال را نگه داشتهایم .اینگونه
نیست که جریان اصولگرایی آقایان الریجانی را طرد
کرده و یا نسبت به آنها تغییر رفتار و موضع داشتهاند.
انتقاد بیشتر به عملکرد بوده است که خواسته شده
اصالح شود مخصوصا در ارتباط با مجلس شورای
اسالمی.
به نظر میرسد اینگونه اقدامات و هجمهها علیه
مسئوالن مقدمه آن است تا شرایطی ایجاد کنند
که اگر اصالحطلبان نتوانستند ژنرالهای خود را وارد
صحنه کنند ،به فکرحمایت از الریجانی نیفتند و برای
همین درپی تخریب شخصیتی مانند آقای الریجانی
میروند که اگر قصد کاندیداتوری در ریاست جمهوری
 1400دارد او را تحتتاثیر قرار دهند تا تجدیدنظر کند.
باید توجه داشت که چنین فضاسازیهایی بهطور
حتم خواهد توانست در میزان آرای او تأثیرگذار باشد.

اینستکس اروپاییها جویی باریک و کمثمر است

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در
مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای بدر و خیبر و شهدای شمال
غرب کشور گفت :خطه آذربایجان همواره پیشتاز دفاع از انقالب و
ن مسیر مقدس هزاران شهید و جانباز تقدیم کرده
نظام بوده و در ای 
است .به گزارش ایسنا ،علی شمخانی جنگ اقتصادی و روانی دشمن
را که با شدت و گستردگی بیسابقهای در جریان است ابزاری برای
دلسرد کردن جامعه از تداوم مقاومت و پذیرش مسیر تسلیم و ذلت
عنوان کرد و افزود :پیروزی بدون مقاومت و تالش حاصل نمیشود
و با برنامهریزیهای صورت گرفته و تفکر انقالبی سال  98را سال
مایوسسازی دشمن قرار میدهیم .دبیر شورای عالی امنیت ملی
سال آینده را سال پیروزیهای جدید در داخل برای حل مشکالت
مردم و در منطقه برای تقویت و توسعه پیروزی محور مقاومت و
آغازی مقتدرانه برای گام دوم انقالب اسالمی دانست .وی افزود:
مقابله با بیثباتسازان و مخالفان استقالل کشور موجب شکوفایی

ظرفیتها و استعدادها خواهد شد و این دریای بیکران به طور قطع
جوی باریک وابسته شدن به قدرتها و چشم امید داشتن به دشمن
را درمینوردد .وی با اشاره به افق بلند انقالب اسالمی که اکتفا به
حداقلها در آن جایی ندارد ،افزود :روابط امروز ایران با عراق ثمره
مقاومت و همپیمانی راهبردی و اینستکس اروپاییها مثالی از جوی
باریک و کمثمر است .شمخانی با تبیین شرایط امروز منطقه و مواجه
شدن رژیم صهیونیستی با ناکامیهای مستمر اظهار کرد :رژیمی که
به دنبال تسلط از نیل تا فرات بود امروز در مرزهای بیاعتبار خودش
محصور شده و سردمداران آن از ترس موشکهای مقاومت خواب
آرام ندارند .وی در ادامه با اشاره به اقتدار برآمده از تفکر انقالبی که
موجب ایجاد ظرفیت بازدارندگی قابل اتکا برای کشور شده است،
اظهار کرد :تفکر انقالبی ،هرگز خود را محدود به امکانات موجود و یا
تامین نیاز از خارج نمیداند و همواره به دنبال ایجاد الگوهای موفق با
اتکا به جوانان و تجربه بزرگان کشور است .دبیر شورای عالی امنیت

ملی گفت :تمامی تحرکات بیگانگان و برخی کشورهای شرور در
منطقه غرب آسیا به ویژه اقدامات غیرعادی برخی کشورهای منطقه
که سابقه سیاه آنها در حمایت از جریانهای تروریستی اثبات
شده است را تحت رصد دائمی داریم .شمخانی هشدار داد :برخی
کشورهای منطقه با صرف دالرهای نفتی اجرای پروژههای مشکوک
هستهای را در دستور کار قرار دادهاند که این اقدامات میتواند
منطقه بلکه جهان را با خطر و بحرانی بدتر از خطر تروریستهای
تکفیری و داعش مواجه کند .وی افزود :بدون شک شکلگیری
تهدیدات جدیدی از این دست ما را ناگزیر خواهد کرد که بر اساس
ماهیت و جغرافیای جدید تهدیدات ،راهبرد خود را تنظیم و نیازهای
کشور و نیروهای مسلح را در چارچوب آن پیشبینی و اجرا کنیم.
نماینده مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد :سال  98سال استمرار
تفکر انقالبی در داخل و بروز و جلوه آن در مواجهه پیروزمندانه با
دشمنان خارجی خواهد بود.

آیتالله خامنهای رهبر انقالب اسالمی
در حکمی حجتاالسالم حبیبالله شعبانی
موثقی را بهعنوان نمایند ه ولیفقیه و امام
جمع ه شهر همدان منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ
و نشر آثار رهبری ،متن حکم رهبر انقالب
اسالمی به این شرح است:
جناب حجتاالسالم آقای حبیبالله شعبانی
موثقیدامتافاضاته
اکنون با پایان یافتن مسئولیت جناب
حجتاالسالم آقای حاج شیخ محمّد
طهمحمّدی دامتتوفیقاته و با تشکر فراوان از
فعالیتهای علمی و اجتماعی ایشان در دوران
آن مسئولیت خطیر ،جنابعالی را به امامت
جمع ه همدان و نمایندگی خود در آن استان
منصوب میکنم .همدان در شمار پیشروان
حرکت انقالبی و مفتخر به تقدیم چهرههای
برجست ه جهاد و شهادت و نیز شخصیتهای
عالیقدر علم و عرفان است .انتظار میرود با
هم ه توان در خدمت حرکت دینی و انقالبی
آن خطه تالش نمایید .با علمای دینی و
فرزانگان دانشگاهی و فعاالن عرصههای
اجتماعی همکاری و از جوانان مؤمن و انقالبی
پشتیبانی کنید .سلوک مردمی با هم ه قشرها
به ویژه جوانان و تکریم خانوادههای شهیدان
و ایثارگران را ممشای همیشگی خود قرار دهید
و از فضل و تقوا و بصیرت که بحمدالله از آن
برخوردارید محتوای خطبههای جمعه را غنا
ببخشید.
توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسألت
میکنم.

وزیر دفاع:

شکست نظام اسالمی برای استکبار
آرزویی دستنیافتنی است
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در
همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با اشاره به
آرزوهای دشمنان برای ضربه به نظام اسالمی
در سال  97گفت :دشمنان نظام اسالمی
همانطور که در سال  97به اهداف پوچ و
وهمآلودشان دست نیافتهاند ،باید بدانند در
سال آینده نیز ،این رؤیا یک آرزوی دست
نیافتنی خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،امیر سرتیپ حاتمی
با اشاره به نقشه دشمن برای ناامیدی و
بیاعتمادی مردم به توانمندی نظام اسالمی
در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی گفت:
برای مقابله با راهبرد نخنمای دشمن مصمم
شدیم تا بخشی از پیشرفتهای دفاعی و فن
آورانه بومی کشور را که به دست متخصصین
صنعت دفاعی تولید شده بود در معرض دید
عموم مردم عزیزمان قرار دهیم.
امیر سرتیپ حاتمی با برشمردن برخی
شبهههای طراحی شده دشمن برای ایجاد یأس
و ناامیدی در بدنه اجتماعی کشور و نقش
برآب شدن شبهه افکنیهای نظام استکبار
پس از نمایش مقتدرانه دستاوردهای دفاعی
افزود :صنعت دفاعی بالنده و پیشروی امروز،
مولود تفکر راهبردی امام راحل عظیمالشأن
و فرمانده معظم کل قواست و به هیچوجه
با صنایع دفاعی کامال وارداتی و وابسته قابل
مقایسه نیست و دشمنان نظام اسالمی به
خوبی بر قدرت و اقتدار دفاعی ملت بزرگ
ایران و فرزندانشان در نیروهای مسلح واقفند
و به خوبی میدانند که امروز از سرریز دانش
دفاعی در نیروهای مسلح واقفند و به خوبی
میدانند که امروز سر ریز دانش دفاعی
در نیروهای مسلح ،امکان حل بسیاری از
مشکالت و نواقص صنایع غیردفاعی در کشور
وجود دارد و هرگز با تحریمها از پا نخواهیم
نشست.

در آخرین روز سفر رئیسجمهوری به عراق رقم خورد

دیدار شیخ دیپلمات با مرجع اعتدال و گفتوگو
حسن روحانی در آخرین ایستگاه سفر سه روزه خود به عراق با آیتالله سید
علی حسینی سیستانی زعامت عالیقدر حوزه علمیه نجف که از او به عنوان مرجع
اعتدال ،گفتوگو و همچنین موثرترین شخصیت امروز عراق یاد میشود ،دیدار
و گفتوگو کرد.
حسن روحانی رئیسجمهوری اسالمی ایران در سومین روز سفر خود به
عراق ،شامگاه چهارشنبه مسجد کوفه در  10کیلومتری شرق نجف را زیارت کرد.
م مطهر و
رئیسجمهوری صبح چهارشنبه وارد نجف اشرف شد و ابتدا به زیارت حر 
نورانی امام علی(ع) وارد این شهر مقدس مشرف شد .وی سپس به دیدار آیتالله
سیدعلی سیستانی مرجعیت عالی عراق رفت و با وی گفتوگو کرد .روحانی سپس
به طور جداگانه با آیات عظام محمد اسحاق الفیاض ،بشیر النجفی و محمد سعید
الحکیم سه تن از مراجع تقلید دیدار و گفتوگو کرد .بازدید از بیت قدیمی بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران و دیدار با حجتاالسالم سیدعلی اکبر محتشمیپور نماینده
موسسه نشر آثار امام خمینی(ره) و سیدعلی خمینی یادگار امام از دیگر برنامههای
دیروز رئیسجمهوری در نجف اشرف بود.
آیتالله سیستانی از تقویت روابط با همسایگان استقبال کرد
آیتالله سیستانی مرجعیت عالی عراق در دیدار روحانی از تقویت روابط عراق با
کشورهای همسایه در چارچوب منافع متقابل استقبال کرد.

به گزارش ایرنا ،دفتر مرجعیت عالی عراق با صدور بیانیهای درباره دیدار روز
چهارشنبه حسن روحانی رئیسجمهوری اسالمی ایران و هیئت همراه با آیتالله
سیستانی آورده است:
پیش از ظهر روز گذشته آیتالله سیستانی ،دکتر حسن روحانی رئیسجمهوری
ایران و هیئت همراه وی را به حضور پذیرفت .روحانی در این دیدار بخشهایی از
مباحث مطرح شده در دیدارهای خود با مقامات عراقی و چارچوبهای مورد اتفاق
در راستای روابط دوستانه و حسن همجواری میان دو کشور را مطرح کرد.
آیتالله سیستانی نیز در این دیدار از هر گامی در راه تقویت روابط عراق با
همسایگان در چارچوب منافع متقابل و مبتنی بر احترام حاکمیت کشور و عدم
دخالت در امور داخلی یکدیگر استقبال کرد .مرجعیت عالی عراق با اشاره به جنگ
سرنوشتسازی که ملت عراق برای شکست تجاوز داعش پشت سر گذاشت،
فداکاریهای بزرگ عراقیهای قهرمان در پیروزی بر این سازمان تروریستی و دور
کردن خطر آن از سر منطقه را برشمرد .آیتالله سیستانی در این رابطه همچنین
از نقش دوستان عراق در تحقق این دستاورد قدردانی کرد.
مرجعیت عالی عراق همچنین به چالشهایی که عراق در مرحله جدید با آن
مواجه است ازجمله مبارزه با فساد ،بهبود خدمات عمومی ،انحصار سالح در دست
دولت و سازمانهای امنیتی آن اشاره و ابراز امیدواری کرد که دولت عراق بتواند

پیشرفت قابل قبولی در این عرصهها داشته باشد .آیتالله سیستانی همچنین بر
ضرورت رعایت توازن و اعتدال در سیاستهای منطقهای و بینالمللی با هدف
مصون نگاه داشتن ملتها از فجایع و خسارتهای بیشتر تاکید کرد .بازدید از
بیت قدیمی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و دیدار با حجتاالسالم سیدعلی
اکبر محتشمیپور نماینده موسسه نشر آثار امام خمینی(ره) و سیدعلی خمینی
یادگار امام از دیگر برنامههای رئیسجمهوری در نجف اشرف بود .روحانی رئیس
جمهوری اسالمی ایران که عصر سهشنبه وارد کربال شده بود ،ضمن زیارت حرمین
شریفین امام حسین(ع) و حضرت اباالفضل العباس(ع) ،در نشستی صمیمی با
سران قبایل و عشائر بزرگ استانهای کربال ،بابل و فرات میانه گفتوگو کرد.
به گسترش بیش از پیش روابط تهران -بغداد در همه زمینهها عالقهمندیم
رئیسجمهوری در دیدار آیتالله بشیر نجفی ،به مذاکرات فشرده خود با
مقامهای عراقی اشاره کرد و گفت :در این سفر بحثهای بسیار خوبی با مقامهای
عراقی داشتیم و ما عالقهمندیم که روابط تهران -بغداد در همه زمینهها بیش از
پیش گسترش یابد .به گزارش خبرگزاریها ،حسن روحانی در این دیدار که در بیت
آیتالله بشیر نجفی انجام شد ،به مذاکرات فشرده خود با مقامهای عراقی اشاره
کرد و گفت :ما در جریان مذاکرات خود توافق کردیم که صدور روادید برای تجار
و بازرگانان هر دو کشور تسهیل و صدور روادید برای شهروندان دو کشور رایگان

شود تا روابط دو ملت بیش از پیش تعمیق یابد .آیتالله العظمی بشیر نجفی نیز
در این دیدار با بیان اینکه تشکیل حکومت اسالمی واقعی در ایران توفیقی بزرگ در
دنیا است ،اظهار کردند :واقعا حرکت جمهوری اسالمی ایران برای مسلمین حقیقی
به ویژه شیعیان جهان باعث افتخار است.
این مرجع تقلید در نجف اشرف گفتند :ایران صدای شیعه و مسلمانان واقعی
است و انشاالله خداوند به مسئوالن جمهوری اسالمی ایران توفیق دهد که عزت
اسالم را در دنیا افزون کنند.

